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Terugblik
op de bezoekjes aan de tien jubilarissen van oktober
Op woensdag 21 oktober hebben de bestuursleden van onze afdeling bezoekjes gebracht aan onze
tien jubilarissen om ze even in het zonnetje te zetten vanwege hun trouwe lidmaatschap.
Sommigen zijn al echt heel lang lid en hebben daarom ook meerdere oorkondes inmiddels in huis.
Een goede reden om daar eens verandering in te brengen. Geen officieel papier dit keer maar een
creatieve herinnering, gemaakt door ons nieuwe bestuurslid Renie Lindenkamp. Samen met een
mooie bos bloemen vielen ze zeker in de smaak bij de dames zoals u op de
foto’s kunt zien. Voor de kroonjaren was er ook nog een leuke cadeaubon. Gefeliciteerd dames!

Willeke Feld, 30 jaar,
Janny Nobel 35 jaar,
Gerda Koeman 35 jaar

Elly Ootjers, 40 jaar
Ans Wonder, 40 jaar

Nel Knol, 45 jaar

Gré Schuitenmaker, 50 jaar
Elly Bontekoning, 50 jaar
Corrie Blom, 50 jaar

Dicky Moerman, 55 jaar.

Een berichtje van Corrie Blom
Jubilaris Corrie Blom
21 oktober 2020.
50 jaar Plattelandsvrouwen.
Bij het opruimen van mijn huis wegens verhuizing, kom ik tegen: allereerst Hindeloopen schilderen,
cursus gedaan en vervolg, daarna cursus porselein schilderen nog vele spullen van zolder gehaald.
Toen kwam aquarel schilderen en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Ook op zolder manden vol
lapjes van cursus patchwork! Een groepje handwerkdames was het gevolg. Weer later 2 maal cursus
literatuur waaruit de leeskring is ontstaan, wat vele jaren gezellige middagen gaf. En dan niet te
vergeten de tuinclub, die nu 20 jaar bestaat en waar ik een hoop heb opgestoken over alles wat met
planten en tuinen te maken heeft. Heel gezellige club! En tot slot hebben we vorig jaar aan de actie
“lappendeken haken” meegedaan. En niet te vergeten de vele gezellige clubavonden. En nu door
Corona ALLES stil!! We missen de gezellige bijeenkomsten.
Al met al zijn/is de Vrouwen van Nu een verrijking van mijn leven geweest en wil ik iedereen
bedanken voor de fijne tijd.
Lieve groet van Corrie Blom.
P.S. van de computercursus is niet veel blijven hangen vandaar deze tekst schriftelijk aangeleverd
bij het bestuur.

Mededelingen van het bestuur
Zoals u waarschijnlijk wel zult hebben begrepen is er donderdagavond 12 november geen
Vrouwen van Nu in de Ridder in Berkhout.
Ook dit najaar start weer de internationale campagne ‘Orange the
World’, die aandacht vraagt voor en zich verzet tegen Geweld tegen Vrouwen.
In Nederland wordt de campagne georganiseerd door UN Women, de Unie van
Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao en ZONTA Nederland.
Ook de ACWW (Associated Country Women of the World), waar Vrouwen van
Nu sinds haar oprichting lid van is, ondersteunt deze campagne al jaren.
Vrouwen van Nu onderstreept het grote belang van deze campagne, zeker in de
huidige coronatijd waarin huiselijk geweld toeneemt. De actie gaat officieel
van start op 25 november en duurt tot 10 december. Gedurende die periode
worden in meer dan 150 gemeenten en in alle provincies gebouwen oranje
gekleurd. Hiermee dragen zij uit dat geweld tegen vrouwen moet stoppen!
Vorig jaar stonden er in de gemeente Hoorn een aantal gebouwen in een oranje
licht. Ook Gemeente Koggenland deed in 2019 mee aan Orange the World
2019. De gemeente besteedde aandacht aan Orange the World via sociale
media. De Katholieke Kerken in De Goorn, Spierdijk, Zuidermeer, Ursem en
Obdam hielden speciale kerkdiensten en ontstaken een oranje kaars. Daarom
dit jaar nog des te meer een reden om aandacht te besteden aan de campagne en dat kan bij
iedereen thuis op een relatief eenvoudige manier: Laat van 25 november tot en met 10
december een oranje kaars voor je raam branden, maak daarvan een foto, plaats deze via je
facebook/instagram en gebruik daarbij #OrangetheWorld en deel het bericht! Je kunt de foto ook
mailen naar Lucia Spitteler die de foto’s op de Facebookpagina van de VvNu Berkhout/Bobeldijk zal
zetten. En is er geen oranje kaars in de winkel te vinden, zet de kaars dan in een houder die je
omwikkelt met oranje papier.( lucia.spitteler@gmail.com)

Het bestuur maakt ook € 50,- over naar de Soroptimistclub Hoorn die graag een busje willen
aanschaffen om de vrouwen, waar het hierboven over gaat, naar bv de voedselbank te kunnen
brengen. Dat is € 1,- per Vrouw van Nu.

KERST
Ondanks COVID blijven we plannen maken. In overleg met de dames van Casa Flores is het
mogelijk om op de onderstaande data een Kerstworkshop te gaan doen. Een mooi Kerststuk is altijd
leuk toch! Vier personen per keer! Heb je zelf al een groepje van vier mensen dan kun je die
opgeven bij Casa Flores en ook een eventuele andere datum kiezen.
Wij hebben afgesproken voor:
Maandag 14 december:
13.00 tot 15.00.
15.30 tot 17.30.
19.00 tot 21.30.
Maandag 21 december: dezelfde mogelijkheden als hierboven.
De prijs is €25,= en je kunt je opgeven bij Tine Weernink.
Email: berkbobel@gmail.com
Telefoonnummer: 0229-551875
Let op: Alles is onder voorbehoud RIVM. Er zijn geen kosten aan verbonden als het niet
doorgaat vanwege corona maatregelen.

Koffierondjes
Op donderdag 17 december gaan we ‘s avonds geen Kerstbijeenkomst houden, maar we zouden het
heel gezellig vinden als er, OVERDAG, toch kleine ontmoetingen plaats kunnen vinden. We denken
aan koffierondjes van ongeveer drie kwartier, gehouden in de kolfruimte van de Ridder. In de
eerste week van december worden alle leden gebeld door het bestuur met de vraag of ze willen
deelnemen aan deze koffierondjes.
Daarna hebben we zicht op de hoeveelheid dames en kunnen we een indeling gaan maken. De kosten
zijn geheel voor de club. Denk er alvast maar even over na!
De HERFST zet in alle hevigheid door.
De bomen verliezen hun bladeren en als het
zonnetje er door komt zijn de herfstkleuren
prachtig!
Één lid, Renie Lindenkamp, is met haar
fototoestel op pad gegaan om wat mooie
plaatjes te schieten. Vooral de paddenstoelen
hadden dit keer haar belangstelling.
Bedankt Renie voor je bijdrage!

Voor onze filmliefhebbers
Normaal betaalt u € 7,50 voor een film op de dinsdagmiddag, maar omdat de horeca gesloten is
wordt de prijs nu € 5,50. In november kunt u gaan zien:

Dinsdagmiddag 10 november: “La Odisea”. Een Art-house comedy die zich afspeelt in Argentinië.
Dinsdagmiddag 24 november: “Deux”. Twee buurvrouwen die erg verliefd zijn op elkaar en graag
samen naar Rome zouden willen verhuizen.
“Misbehavior”. Engels historisch drama over hoe een niet blanke
in 1970 de miss-verkiezing wint.
De Covid-regels worden in de bioscoop prima gehandhaafd.
Let op: de toelatingsregels kunnen inmiddels veranderd zijn door het kabinet!!!!

Het bestuur is nog steeds blij met alle lief en leed berichten die ons worden toegespeeld.
Blijf hiermee doorgaan!
Corona!
Hoe iets dat isoleert
ons tegelijkertijd verbindt.
De één nog rustig achterover
de ander door paniek verblind.
Een heel gemene deler
het land volledig op zijn kop.
Contactloos maar toch samen
er zit weinig anders op!

Misschien tot de Kerst dames!

Wees voorzichtig en blijf gezond!

